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Resumo 
 Eventos acontecem a todo o momento, o público e idealizadores anseiam por sua 
realização e procuram dar o máximo de foco possível a ele, com a popularização das redes 
sociais digitais fica expandido o alcance que um evento pode tomar, mas não há filtros 
disponíveis para a realização desta gestão, que é o enfoque deste artigo. O papel do relações-
públicas torna-se evidente na compreensão dos públicos, na estruturação dos relacionamentos e 
na correta elaboração de conteúdo para o sucesso dos eventos, perante uma sociedade ávida por 
informações, reconhecimentos e compreensões, todos buscam ser o formador de 
tendência/opinião ou estar mais próximo disto. 
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Introdução 

 Nascemos e morremos, a vida inicia e acaba em um evento, ela nada mais é que 

uma grande sucessão de eventos, alguns com pouca importância outros que poderiam 

passar desapercebidos ganham grande notoriedade, o ser humano dá muita atenção a 

eles, o calendário é voltado para eventos. 

 Ano novo (dezembro e janeiro), Carnaval (fevereiro), Páscoa (março ou abril), 

Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados3 (junho), Dia dos Pais (agosto), Dia da 

Criança (outubro), Natal (dezembro), junte a estas datas, em que o comércio espera um 

grande fluxo de caixa, aos feriados alusivos a diversas situações comemorados 

nacionalmente, estaduais, regionais ou municipais e as datas especiais para cada 

individuo. 
                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado em 
Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pelas Faculdades Integradas Facvest (Facvest), 
Especialista em Docência no Ensino Superior e MBA em Gestão Empresarial pelo Centro Universitário Leonardo da 
Vinci (Uniasselvi).  Entusiasta das redes sociais, empreendedorismo e planejamento. Possui alguns trabalhos 
publicados sobre Relações Públicas e Comunicação Digital. 
Registro Conrerp/4ª Região 3.109. Vencedor do Prêmio Relações Públicas do Brasil na categoria profissional 
revelação do por Portal RP-Bahia em 2010. Atualmente Conselheiro do Conselho Regional de Relações Públicas - 
Conrerp / 4ª Região. 
3 No Brasil o dia dos namorados é comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antonio – o santo 
casamenteiro e não no dia de São Valentim (14 de fevereiro). 



  
 

 Culturalmente o brasileiro é um povo festivo, alegre, mas não basta ser alegre, é 

preciso compartilhar o momento, espalhar nossa alegria, informar a todos como esta 

data é importante, como este evento é especial e aqui se encaixa o grande papel das 

redes sociais digitais na atualidade, pois fora facilitada a disseminação do que acontece. 

 Atribuindo conceito aos termos chave, através de uma pesquisa bibliográfica, 

traça-se onde o profissional de relações públicas deve atuar para o bom andamento de 

um evento, principalmente na sua propagação nas redes sociais digitais. 

Conceitos 

É importante traçar uma linearidade conceitual sobre os temas abordados para 

um direcionamento do entendimento pretendido. Bock e Gonçalves afirmam (p. 36, 

2009) que Marx define o ser humano como um ser histórico, social e cultural, e Morin 

que o indivíduo é um produto, os indivíduos produzem a sociedade que produz o 

indivíduo (p. 45, 2009). 

A disparidade de conceitos, por que cada qual tem as suas experiências e 

vivências sócio-histórico-cultural, pode dificultar o enfoque na (co-)relação entre os 

temas aqui apresentados, não é raro termos em português no Brasil terem conotações 

totalmente diferentes no seu vasto território inseridas no cotidiano, o que causa a perda 

de alguns detalhes técnicos de alguns termos. 

Gestão 

 Não há dúvidas sobre o conceito de gestão, o ato de gerir, gerenciamento, algo 

que possui gestão sugestiona que há alguém no controle da situação, esta noção já é 

clara no cotidiano. 

 Há um plano para a situação, houve uma preparação, demandaram tempo para 

planejar o que seria feito, de que forma seria feito, e como os resultados serão obtidos, 

com controles para avaliar a correta execução das atividades, evitando o desperdício de 

tempo e dinheiro, ou o desgaste desnecessário das pessoas e organização. 



  
 

 Isto pode ser aplicado a qualquer rotina de uma pessoa ou organização, as 

Relações Públicas tratam da gestão do Reconhecimento, Relacionamento, Reputação e 

Relevância (Marcondes Neto, 2012); e tudo isso está em jogo quando se trata da 

comunicação e principalmente de um evento. 

Eventos 

 Situações e fatos ocorridos para o qual se volta uma devida atenção, conforme 

afirmam Rabaça e Barbosa (apud Kunsch, p. 385, 2003) é “um acontecimento que se 

aproveita para atrair a atenção do publico e da imprensa sobre a instituição. Pode ser 

criado artificialmente, pode ser provocado por vias indiretas ou pode ocorrer 

espontaneamente”.  

  Não necessariamente um evento é planejado, ele pode ocorrer do nada, 

catástrofes4 podem desencadear uma grande sucessão de eventos que podem ser fatais 

para as organizações, dependendo do tamanho da sua repercussão, como ferramenta 

comunicacional ele é uma mídia, pois ele transmite informações. 

Cesca (p. 20, 2008) é concisa em sua definição, afirmando que “evento é um fato 

que desperta a atenção, podendo ser notícia e divulgar o organizador”, este ponto de 

divulgação pode recair não só ao organizador, mas em todos os envolvidos no processo 

de concepção, criação, execução ou participação do evento. 

A classificação como eventos vai variar do grau de importância dada ao 

acontecimento, independente deste ser de iniciativa de uma empresa, da sociedade ou de 

um único indivíduo, o que para um pode nada significar, para outro é considerada uma 

ofensa se alguém desdenhar. 

A elaboração de um evento passa por fases: pré-produção, produção e pós-

produção, pode-se dividi-las em etapas. Cesca (2008, p. 49) ressalta que é primordial 

                                                
4 Catástrofe está aqui inserida como qualquer coisa que dê errado e possa gerar uma crise durante 
qualquer situação, não sendo necessariamente uma catástrofe natural (inundações, terremotos, 
furacões...). 



  
 

que o planejamento envolva “objetivos, públicos, estratégias, recursos, implantação, 

fatores condicionantes, acompanhamento e controle, avaliação e orçamento”. 

Um bom planejamento de evento deve conseguir responder dez questões: 

Quem? (Responsável); O quê? (Tipo de evento); Quando? (Data e hora); Onde? (Local); 

Como? (Procedimentos); Por quê? (Objetivos); Para quem? (Público atingido); Quanto? 

(Custo total); Financiador? (Origem do dinheiro a ser aplicado); E se? (Caso o primeiro 

planejamento não ocorra de acordo com o pretendido o que será feito). 

Cada etapa possui uma listagem de equipamentos e execução, o ‘protocolo’ deve 

ser seguido à risca, qualquer fulga deste já caracteriza uma improvisação ou já está 

previsto no planejamento do evento, mas uma destes itens é indispensável  na execução 

de um evento, sem ele o evento é uma catástrofe, neste caso o público. 

O principal objetivo de um evento deve ser o estreitamento de relacionamento 

com o público definido, a construção de um networking com estreitamento de laços 

sociais, e o público o replica nos diversos meios, principalmente nas redes sociais 

digitais. 

Internet  

 Mídia é a ferramenta comunicacional adotada para a transmissão de uma 

informação em um canal de comunicação, o meio comunicacional escolhido, a 

definição de o que é mídia para quem varia conforme o referencial adotado, pois um 

simples boca a boca pode ser considerado mídia. 

  A internet é um meio de comunicação por onde transitam diversas mídias, 

Conforme Morais (2009, p.36) os pilares deste meio seriam interatividade, mensuração, 

conteúdo, facilidade, agilidade, socialização e comunicação.  

 Como ferramenta da comunicação digital Terra (2011, p. 19) ressalta que a 

internet possui presença ubíqua, estabelecimento de conversações como meio de troca 

social, uso de formas expressivas imagéticas, configuração de processos de produção 



  
 

cada vez mais integradores, simetria das comunicações, conversações participativas e 

integração midiático-informativa. 

 Uma via de mão dupla, para formar, informar, ver, aprender e pesquisar sobre 

tudo incluindo os públicos e suas atuações. 

Públicos 

A correta identificação dos públicos fornece dados para escolher tratativas 

diferenciadas em prol da objetividade, permite uma melhor mensuração dos resultados e 

sanando as falhas deste processo comunicacional. 

Tabela 01 – Critérios de definições de públicos – adaptado. 
Pesquisador Público define-se a partir: 

Toffler Do fruto das relações existentes dentro das camadas 
sociais. 

Blumer e Dewey; Matrat; Fortes; 
e Lammertyn Das posições sociológicas. 

Andrade Da condição à presença de uma controvérsia a ser 
solucionada pelo grupo. 

Canfield Da racionalidade ou irracionalidade. 

Grunig Das pressões existentes, com o critério de 
interdependência maior ou menor entre as partes. 

França Das relações e da interdependência da organização 
conforme os vínculos. 

Fonte: FRANÇA, p.42-43 e p.89, 2012. 
 

 Este público é formado por indivíduos, conforme os estudos apresentados por 

Jacks e Ecosteguy (2005) não há nenhum estudo de recepção focado no indivíduo, mas 

sim em como ele recebe determinadas mensagens transmitidas por alguns meios de 

comunicação. 

 Analisando a classificação de públicos de França (2012), fica clara essa co-

relação da formação do indivíduo, aspectos sócio-culturais, e a de vínculos, com as 

organizações e seus semelhantes e como isto é importante para o bom andamento das 

relações de negócios. 



  
 

 Ele detém o poder e nunca deve ser negligenciado, pessoas não devem ser 

subestimadas, Por mais que o público reunido em um evento esteja ali por algo em 

comum não deve-se esquecer que eles são distintos e cada um possui uma expectativa. 

Redes sociais digitais, ator social e capital social 

 Redes sociais digitais são a extensão das relações estabelecidas no dia a dia, ou 

ainda locais onde se criam novas relações no ambiente digital neste caso a internet, onde 

os laços sociais são fortalecidos com base na qualidade das interações na rede. 

 Boyd & Ellison (2007 apud Recuero, 2009, p. 102) definem as de redes sociais 

digitais como aqueles sistemas alocados na internet que permitem: a construção de uma 

persona através de um perfil ou página pessoal; a interação através dos comentários; a 

exposição pública da rede social de cada ator.  

 O ator social é a persona representada na rede, dotado de defeitos e qualidades 

retratando as expectativas e anseios de um indivíduo, conforme susas experiências ele 

troca informação com outros atores sociais e estabelece um vínculo em torno de 

determinado assunto o laço social. 

 Laços sociais podem ser caracterizados em fracos ou fortes: laços fracos 

ocorrem quando o relacionamento entre os atores sociais é exporádico, dentro e fora da 

rede social digital; laços fortes ocorrem quando a interação entre os atores ocorre de 

forma intensa, com uma qualidade de diálogo, saindo da superficialidade. A quantidade 

de laços estabelecidos por cada ator determina o seu capital social. 

 Se o ator social possui inúmeros laços sociais e sua maioria, laços fortes maior é 

o capital social deste ator, ele torna-se referência em determinados assuntos e sua 

opinião, sobre qualquer assunto, é bem recebida por sua rede. 

A credibilidade da fonte pode ser uma barreira no processo 
comunicativo das organizações. O nível de credibilidade que o 
receptor atribui ao comunicador afeta diretamente suas reações às 
palavras e às idéias do consumidor. Se ele não acreditar na fonte, 
naturalmente se armará e tenderá a reagir de forma negativa às 
mensagens recebidas, (KUNSCH, 2003, p. 76). 



  
 

 O ator social é uma mídia, a ele é atribuída qualidades e a sua opinião conta 

muito mais para os demais do que a oficial de uma  empresa ou organização, conforme 

as suas atitudes em rede. 

Estamos na era da midiatização dos indivíduos, da possibilidade de 
usarmos mídias digitais como instrumentos de divulgação, exposição 
e expressões pessoais; daí o termo usuário-mídia. Cada um de nós 
pode ser o canal dessa mídia: um produtor, criador, compositor, 
montador, apresentador, remixador ou apenas um difusor dos próprios 
conteúdos, (TERRA, 2011, p.67). 

 Terra (2011) os define como usuários-mídia, ele pode ser qualquer um ligado 

diretamente ou indiretamente a uma organização e colocará em exposição o fruto das 

suas relações com os demais; Estão invertidos os caminhos na publicação do privado, 

hoje é extrapolado o limite, o íntimo é conduzido a posição de coisa pública 

(FIGUEIREDO e TUZZO, 2011).  

A escolha 

Há uma busca desenfreada pela escolha perfeita e muitas vezes é esquecido de 

analisar a situação, o público e ou suas interações. 

Pinho (2003) sugere o uso e exemplifica aplicações a serem utilizadas com as 

ferramentas: Site, e-mail, Grupos de notícia, IRC (Internet Relay Chat), FTP, e Telnet; 

Recuero (2009) contextualiza o uso das redes sociais Orkut, Fotolog, Flickr, Facebook, 

My Space, Twitter e Pluckr.  Morais (2009) aponta outras ferramentas digitais e defende 

seus usos: Games, MP3, Vitrine Interativa, IPTV, Bluetooth, Blogs, Redes Sociais, 

Second Life, PDAs, TV Digital, You Tube, Gadgets, RSS, Podcasts, Wikis, Mobile 

Marketing; e Terra (2011) explica o uso e mensuração em mídias sociais, além de já ter 

sua dissertação em que analisava o uso de Blogs Corporativos transformada em um 

livro5 . 

                                                
5 TERRA, Carolina Frazon, Blogs Corporativos: modismo ou tendência. São Caetano do Sul : Difusão 
Editora, 2008. 



  
 

Cada autor defende seu ponto de vista, e estas ferramentas se  complementam no 

sentido das desvantagens que algumas têm, em outras é justamente o diferencial. Uma 

rede social digital não morre, pois o que ocorre é um amadurecimento do ator social. 

Não existe uma única rede social perfeita para eventos, as perguntas que devem 

ser feitas são: Quem é meu público? Onde meu público está inserido? No que o meu 

público está interessado? Onde o público faz mais referência à empresa, produto ou 

evento? 

Com base na resposta a esta pergunta que o planejamento deve ser realizado e os 

objetivos traçados, as redes sociais digitais também podem e devem ser utilizadas como 

elementos de pesquisa no planejamento da comunicação como um todo e não 

exclusivamente para eventos, sendo esta uma pesquise de alto valor qualitativo, pois 

dentre os diversos assuntos debatidos em rede estão reações espontâneas das pessoas. 

Mensuração de resultados 

Sabendo o objetivo que se quer traçar ficará mais fácil elencar quais as 

ferramentas ou meios de mensuração. Page views, compras no site da empresa, fluxo no 

site, número de assinantes/seguidores, propagação da mensagem, interação de usuários, 

uso de hastags alusivas, enfim, tudo na internet é rastreável e com maior controle do 

que as formas tradicionais, o que representa uma vantagem neste cenário. 

A grande preocupação é a demonstração de resultados, o fechamento de 

relatórios.  Para isso conheça bem a ferramenta utilizada e apresente os resultados 

esperados e significativos dentro dela. Se nenhum dos dados for significativo, sempre 

haverá a opção sugerida por Terra (2011) de comparar os dados financeiros e de outros 

relatórios já existentes da empresa, antes e depois da implementação destas ações, se 

possível um relatório antes da ação para garantir os comparativos (utilizando por base 

os objetivos).  

É o relatório final do projeto que determinará o sucesso ou fracasso, as 

consequências e a procura desenfreada por um culpado, mesmo que determinada pessoa 



  
 

ou corporação não seja a responsável por um “péssimo”6 evento, ele também pode 

ganhar os loros pelo ótimo desempenho concebido. Lembre-se nem sempre o evento é 

planejado ou há como evitar a catástrofe, mas deve haver planos de contingência para 

estes, eles podem ser previstos e contornados. 

Empatia e planejamento 

 Empatia é o ato de se colocar no lugar do outro para tentar entender suas 

vivências e opniões, ela é necessária na construção do planejamento, a expectativa deve 

ser compreendida e respeitada.  

A fotógrafa britânica Lalage Snow conseguiu registrar em fotos e textos esta 

expectativa no trabalho intitulado We Are The Not Dead (nós somos os não mortos), 

com membros do Primeiro Batalhão do Regimento Real da Escócia em três momentos 

distintos: antes de eles serem mandados para o Afeganistão (pré-produção); após três 

meses no país (produção); e poucos dias depois de terem voltado para casa (pós-

produção).’  

Figura 01 – We are the not dead  – adaptado. 

 

 
Fonte: BBC Brasil. Disponível em: <http://goo.gl/Eu9Zym>. Acesso em: 15/05/2014. 

                                                
6 O destaque ao termo péssimo se dá não somente pela qualidade do evento em si, mas a alguma 
catástrofe, de possibilidades ínfimas, possível de acontecer e que infelizmente ocorra. 



  
 

Eventos afetam e modificam a sociedade e os indivíduos (fato nítido nas 

imagens do ensaio). O que determina isto depende da perspectiva e a postura adotada 

antes, durante e depois do seu acontecimento. Incluindo as relações construídas através 

deles.  

As relações e interpretações futuras são comprometidas, conceitos consolidados 

como gloriosos podem ser revistos e alterados, nem sempre se conhece todos os lados 

de uma mesma história. 

Considerações finais 

Não são raras estas relações construídas através até do mais simples evento que 

todos passam (nascimento e morte) serem divulgadas nos meios e na mídia, o público 

gosta de estar em foco e ser pautado, qualquer pessoa gosta de ser bem tratada e receber 

a atenção daqueles que a cercam ou admiram. A quebra de confiança abala a imagem e 

a reputação. 

Quando algo do planejamento pessoal sofre a interferência de uma corporação, o 

indivíduo tende a reclamar da empresa, mesmo que a relação desta na interferência fuja 

de sua responsabilidade, ou seja ínfima. 

Qualquer conteúdo divulgado na internet estará para sempre lá, é raro um 

conteúdo postado ser totalmente retirado, cabe o monitoramento constante dos públicos 

a decisão ou não de alterar o posicionamento de uma organização em suas ações. 

A construção de engajamento e relacionamento com conteúdo relevante é 

possível, principalmente para o relações-públicas que possui em sua formação 

condicionamentos necessários para isto e a resolução de possíveis conflitos. 

Referências bibliográficas 

BBC Brasil, Soldados britânicos no Afeganistão: Antes, durante e depois. Disponível em: 
<http://goo.gl/Eu9Zym>. Acesso em: 15/05/2014. 

BOCK, Ana Mercês Bahia; GONÇALVES, Maria da Graça Mrchina (orgs.), A dimensão 
subjetiva da realidade: uma leitura sócio-histórica. São Paulo : Cortez, 2009. 



  
 

CESCA, Cleusa G. Gimenes, Organização de eventos: manual para planejamento e execução. 
São Paulo : Summus, 2008. 

FIGUEIREDO, Lívia Marques Ferrari de; TUZZO, Simone Antoniaci, Célebre sociedade. 
Goiânia : Kelps, 2011. 

FRANÇA, Fábio, Públicos: como identificá-los em nova visão estratégica: business 
relationship. São Caetano do Sul : Yendis Editora, 2012. 

JACKS, Nilda; ECOSTEGUY, Ana Carolina Damboriarena. Comunicação e recepção. São 
Paulo : Hacker Editores, 2005. 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling, Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. São Paulo : Summus, 2003. 

MARCONDES NETO, Manoel, A transparência é a alma do negócio: o que os 4 rs das 
relações públicas podem fazer por você. Rio de Janeiro : Conceito Editorial, 2012.  

MORAIS, Felipe, Planejamento estratégico digital: a importância de planejar a comunicação 
da marca no ambiente digital. Rio de Janeiro : Brasport, 2009. 

PINHO, J. B., Relações Públicas na internet: técnicas e estratégias para informar e inluenciar 
públicos de interesse. São Paulo : Summus, 2003. 

RECUERO, Raquel, Redes sociais na internet. Porto Alegre : Sulina, 2009. 

TERRA, Carolina Frazon, Blogs Corporativos: modismo ou tendência. São Caetano do Sul : 
Difusão Editora, 2008. 

TERRA, Carolina Frazon, Mídias Sociais... e agora?: O que você precisa saber para 
implementar um projeto de mídias sociais. São Caetano do Sul : Difusão Editora; Rio de Janeiro 
: Senac Rio, 2011. 

 


